
المركز الدولي لتكوین المكونین والتجدید البیداغوجي

الطرق النشیطة في بیداغوجیا التواصل



تعریف التواصل

العالقاتبواسطتھتحدثالذي"المیكانیزم
وتتطوراإلنسانیة

بینوالمعارفواألفكاراآلراءتبادلعملیات
.لفظيوغیرلفظیااألشخاص

اتونبرالجسموحركاتالوجھتعابیریتضمن
...والمطبوعاتوالكتاباتوالكلماتالصوت



ماھوالتواصل البیداغوجي؟

العالقةومظاھروسیروراتأشكالكلھو
ومستفیدینمنشطبینالتواصلیة

اللفظيوغیراللفظيالتواصلنمطیتضمن
لیغتبأوتبادلإلىالبیداغوجيالتوصلیھدف

والمواقفوالتجاربوالمعارفالخبراتنقلأو
المتلقيسلوكفيالتأثیرإلىیھدفمثلما



عناصر التواصل

عناصـر التواصــــل

المستقبلفك الترمیزالرسالة القناةالترمیزالمرسل

التغدیة الراجــعة الجــواب

التشویش



التربویةالمضلع الثالثي للعالقة

لمـــادةا

المتكونلمــكونا

محور العالقة



وضعیات لسیرورات تواصلیة

المــرسل

المستـــقبلون



وضعیات لسیرورات تواصلیة

المــرسل

تبادلحوار تفاعل

المستقبلــــــــون

تبادلتفاعل تفاعل



وضعیات لسیرورات تواصلیة

المــرسل

تبادلحوار تفاعل

المستقبلــــــــون



دور المكون بین صورتین
الصورة الحدیثةالصورة التقلیدیة 

البناءالنقل 
التكوینالتلقین
وسیطمعلم 
متعلمتلمیذ 

منھاجمقرر برنامج
كفایةمعلومات 

دعم وتقویةمراجعة 
تقویممراقبة 



أدوار المكون في العالقة التربویة

یفرض نفسھ 
الیفسح المجال للمشاركة

یھتم فقط بالمادة

یؤصل المشاركة الجماعیة
ییسر التعلم

یھيء ظروف فرص التعلم الذاتي
للمتعلم

یراعي مراكز اھتمام المتعلم

الیرعي الكیف بل الكم
یحتمي وراء المعاییر

تشاركي مسھل
نمط دیمقراطي

بیروقراطي
نمط معیاري

أتوقراطي متسلط
نمط سلطوي



أشكال التواصــــــل

تواصل منعدمتواصل جزئيتواصـــل تام

مرسل/ مستقبل مرسل/ مستقبل مرسل/ مستقبل 



وعا؟ .من هذا المنطلق �صبح السؤال م��

بینلالتواصدرجاتأعلىتحقیقفيفعالیةاألكثرالطرقماھي
القسم؟وجماعةالمكون

لتياالبیداغوجیةوالمقارباتوالفلسفیةالعلمیةاألسسماھي
الطرق؟ھذهإلیھاتستند

واصل؟التدینامیةتنشیطفيالفعالةالطرقتلعبھااألدوارماھي



الطرق الفعالة في التواصل
ط��قة المناقشة والحوار
 ط��قة حل المشــــــــكالت
 ط��قة دراسة الحـــــــالة
 ط��قة العمل بالمجموعـــــات
 6ط��قة ف�ل�ـــــــــبسx6 
ط��قة المشــــــــــــــــار�ــــع
 ي ـــــــكريالتمايز الف/ الزو�عة الذهن�ة/ قدح الدماغ / العصف الذهين
ط��قة المهام



الةاألسس الفلسفیة والعلمیة للطرق الفع
عمللتوافقوتأھیلھالحیاة،فيالمتعلمإنجاحعلىالعمل

محیطھ
يالتوالمھاراتوالمعارفالقیماكتسابفرصةاألفرادمنح

العملیةالحیاةفيلالندماجتؤھلھم
تقاللیةاستنميالتيوالكفایاتاألساسیةالمعارفاستیعاب

المتعلم
لوالتواصوالتعبیرالتفكیرومناھجالمفاھیممنالتمكن

والتكیفوالفعل



األسس التربویة
اتوالتعلمالمعرفةبناءفيأساسیافاعالواعتبارهالمتعلممحوریةاعتبار.)

)الذاتيالتعلم
الذاتيالتعلمعلىیشجعوجعلھالمدرسيالفضاءإفساح.
إلیھفیشدونمنھمقریباوجعلھالتالمیذباھتمامالتعلمربط
منقھتحقمابفضلوذلكالمشكالت،لحلالتعلماتتوظیففيالنجاحتیسیر

.التعلیمیةالوحداتوالدراسیةالموادمختلفعبركفایات
حقیقیةدالالتالمدرسةفضاءفيالمكتسبةالتعلماتإعطاء.
تربوينشاطكلفياألساسيالفاعلاعتبارهالمتعلمحولالتمركز
اءبنفيمنفصلةسابقةتعلماتعدةتوظیفعلىالمتعلمإقداروھو:اإلدماج

.معنىوذيمتكاملجدید
سلبیا،العمالمتعلمإنجازفيالخطأیعتبرأالبھوالمرادالخطأ،فيالمتعلمأحقیة

العالجیةللبیداغوجیامنطلقایكونبل



المقاربات والبیداغوجیات
البیداغوجیة الفارقیة
بیداغوجیة الوساطة
بیداغوجیة الخطـــــأ
 بیداغوجیة المشروع
بیداغوجیة الكفایـــات
 المقاربة السلوكیــــــة
المقاربة المعرفیـــــــة
بیداغوجیو العائــــــــق



الوضعیة المشكــلــــــة
المشكلةالوضع�ةتع��ف
المشكلةالوضع�ةأهداف
المشكلةالوضع�ةمكونات
ةالق�مة��� المشكلةالوضع�ةال��
المشكلةالوضع�ةأنواع
ات ن المشكلةالوضع�ةمم�ي
المشكلةالوضع�ةص�اغة
المشكلةالوضع�ةتنف�ذ ط��قة



تعریف الوضعیة المشكلة
Situation- Problème

المعارفمنمتساوقةمجموعةبھایقصدالمشكلة–الوضعیة
محددعملإلنجازتوظفالتيالمختلفة

ءبناعلىوحثھالمتعلماھتمامإثارةھدفھمعرفيعائقعنعبارة
.معینموضوعفيتعلمات

ھھایواجلھاجاھزةحلولتقدیمللمتعلمیمكنالصعوباتتتضمن
.المتعلم

عنھیملكالمحیرسؤالأومشكلموقفأمامأنھالمتعلمفیھایشعر
.مسبقاتصورا

المشكلالموقفعناإلجابةالمتعلمیجھل.
مشكلةاللحلالتوصلقصدوالتقصيللبحثبحافزالمتعلمیشعر.
االتزانوعدمالتوترمنحالةالمتعلمتنتابالظاھرةھذهعبر.



المشكلة-أھداف الوضعیة 
خلق الثقة بالذات.
تنمیة روح المبادرة وتحمل المسؤولیة.
بناء المتعلم لمعارفھ باعتبارھا نابعة من ذاتیتھ.
صادفھیتعلم المتعلم كیف یتعلم ذاتیا وذلك لمجابھة المشاكل التي ت.
تطویر المتعلم لمعرفتھ وتنمیتھا
إثارة الدافعیة وتحریك الرغبة في التعلم الذاتي
یاةتثمین الكفایات المكتسبة وإعطائھا داللة قیمیة في واقع الح.



المشكلة–القیمة التربویة للوضعیة 
 ھا المشكلة إلنجاز مجموعة من األنشطة سواء من–تستدرج الوضعیة

.  وعةالنظریة أو التجریبیة وذلك بغرض تقدیم حل للمشكلة الموض
یستخدم المتعلم فكره.
یستثمر معارفھ السابقة في إطار تحصیل معرفة وخبرة جدیدة.
یحدد المتعلم المشكلة  .
یجمع معلومات تتعلق بالمشكلة.
یفترض فرضیات تتعلق بالحل.
یختبر فرضیاتھ تلك التي توصل إلیھا ویمحصھا.
یحصل على استنتاجات.



یعمم ما توصل إلیھ على مشاكل مشابھة تعترضھ.
لمفالتعلم عن طریق وضعیة مشكلة یجذب انتباه المتع  .
یجعل المتعلم یھتم بالبحث عن حل للمشكلة  .
الدرس المؤسس على الوضعیة المشكلة
 یستفزه–یربك المتعلم.
یجاد یجعل المتعلم یشعر بالمتعة والحماس وھو منخرط في إ

.  الحل
ي یتوصل یربط المتعلم معارفھ ومكتسباتھ السابقة بتلك الت

.إلیھا مما یجعلھ یبني معارفھ وینمي كفایاتھ



أنواع المشكالت

یة  مشكالت تلقائ
Spontanés

تلقائیةمشكالتSpontané:المتعلمطرفمنتطرح
بظروفھعالقةلھا/المتعلموحاجیاتوتجاربإحساسولیدة

وواقعھالخاصة،
محدثةمشكالتSuscités:المتعلمباستدراجالمدرسیقوم

فالظروإیجاد/.ذاتھمنانطالقاالمشكلةوضععلىومساعدتھ
ذلكعلىالمساعدة

مبنیةمشكالتConstruits:طرفمنمصممةھناالمشكلة
غرضبالحلنحوالمتعلمالمدرسیوجھ/للمتعلمیقدمھاالمدرس
الدرسإلیھیسمىماتحقیقإلىالتوصل



؟ماھي ممیزات الوضعیة المشكلة
مستفیذالدافعیةیحركعائقا،المشكلالوضعیةتتضمنأن

.لتجاوزه
جیدبشكلتسمح،ملموسطابعذاتوضعیةتكونأن

.وتخمیناتفرضیاتبصیاغةللمستفیذ
وظیفتإلىالتلمیذتقودكافیة،مقاومةالوضعیةتوفرأن

توديبشكلتصوراتھ،وأیضاالمتوفرة،السابقةمعارفھ
.ةجدیدأفكاروصیاغةحولھابالتساؤلبالتلمیذفیھ

كونتبلإشكاليطابعذاتالمشكل–الوضعیةتكونأال
للمستفیذالذھنيللتحديمناسبة



؟المشكلة–ماھي مكونات الوضعیة 
1تمیالتيالمادیةالعناصرمجموعبھایقصد:الدعامات

الرسوم،الصور،النصوص،:ومنھاللمتعلمتقدیمھا
.المتعلمفیھمایوجداللذانوالمحیطالمجالالخبرات،

2لیھاعالحصولالمؤملالنتائجوھي:أوالمرتقباتالمهمة
.اإلنجازبعد

3العملوشروطالتوضیحاتمختلفوھي:اإلرشادات
عملالقواعدتقدیم(.واضحةبصورةللمتعلمتقدمالتي

)بعملھالقیامقصدللمتعلمتقدموالتي



: شروط صیاغة الوضعیة المشكلة 
یجب أن یكون للمشكلة معنى محدد.
أن تكون المشكلة في وضعیة ملموسة.
سة تعد بدیال للمشكالت المصطنعة، وغیر السیاقیة التي فرضتھا المؤس

.المدرسیة على أجیال عدیدة
یواجھھا الفرد عندما یواجھ مشكلة.
 كالي تغلیب الطابع اإلش( المشكلة ھي عبارة عن موقف مشكل محیر یرید حال

).علیھا
یرسم اإلنسان خطة لحلھا.
ھ، الحرص على جعل الوضعیة تالمس واقع التلمیذ وتجري في مدار اھتمام

وذلك من أجل تحفیزه على اإلسھام الفعال في حل الوضعیة
تجاوز الحرص على عدم تبسیط الوضعیة لدرجة االبتذال أو أن تكون صعبة ت

ثقافي-مستوى التلمیذ المعرفي والعقلي والسوسیو



مفھوم الكفایة

مدمجختاميھدفالكفایة)objectif terminal
d’intégration(یةنھافيالمتوقعةالنتیجةأنھاأي

المدمجالختاميالھدفذلكومثلتعلیمیة،مرحلة
مرحلةأومعیندراسيمستوىفيالتعلماتلكافة

اكتسبھاالتيالقدراتمجموعأيمحددة،تعلیمیة
لحلمدمجةتوظیفھایمكنھوالتيبنجاح،المتعلم

عیاتالوضتلكخاصةمستقباللـھتعرضقدمشكالت
امجبرنفيعلیھاتمرسالتيبالوضعیاتالشبیھة
.محدددراسي



خالصات
یفیةبكالمنتظمةواإلجرائیةالمفاھیمیةالمعارفمننظامإنھا

جزفینفاعالمعینة،وضعیةفيوجودهحینالفردتجعل
.المشاكلمنمشكلةیحلأوالمھام،منمھمة

.منمجموعةونقلوتوظیفإدماجمنالفردتمكنإنھا
في)...استعدادات،استدالالتمعارف،المعلومات،(الموارد

عینمعمللتحقیقأوتصادفھمشكالتلمواجھةمعینسیاق
معلوماتمنالسابقةمكتسباتھوتوظیفإلدماجالفردستعدادا

ةمشكل-وضعیةحلقصدجدیدبناءفيومھارات،ومعارف
.طارئةوضعیةمعالتكیفأو
ةوالمنھجیالمفاھیمیةریفالمعامنمدمجةمنظومةالكفایة

.قائمةمشكلةحلفيبنجاح،تعتمدالتيوالعلمیة



أنواع الكفایات
-الكفایات النوعیة:

أونوعيمجالأومعینةدراسیةبمادةالمرتبطةالكفایاتوھي
.معینمھني

الكفایات المستعرضة
اللتياالعامةالكفایاتبھاویقصدالممتدة،الكفایاتأیضاوتسمى

إلىتوظیفھایمتدوإنمامعینة،دراسیةمادةأومحددةبمجالترتبط
مختلفة،موادأوعدةمجاالت

الكفایات القاعدیة:
كلوتشالدنیا،أوالجوھریةأواألساسیةبالكفایاتأیضاوتسمى

حقةالتعلماتبناءفياعتبارھامنبدالالتيالضروریةاألسس
.غیابھافيالتعلمیحدثالوالتي



تحلیل وضعیة مشكلة
 التمركز حول المتعلم :
،احترام شخصیتھ
،تنمیة روح المبادرة
،تنمیة روح التعاون مع الجماعة
تنمیة روح النقد
 فعالیة المتعلم:
،إسھامھ في تعلمھ الذاتي
تقویمھ الذاتي ألنشطتھ.



المشكلة-مراحل تحلیل الوضعیة
األدوات،الدرس،حجرة(المادياإلعداد:االنطالقوضع�ة..(./

فھمفيالمتعلمینكلإشراك/وتوضیحھاالمشكلة-الوضعیةطرح
.العملزمنتحدید.المشكلة-الوضعیة

المتعلمین)فرضیات(اقتراحاتتنظیم:الحلولعنالبحث.
یاغةصوإعادةاالقتراحاتإلىاإلنصات/بوضوحالتعبیرعلىالمتعلمینحث

المعلوماتمنمزیدعلىللحصولأسئلةطرح/األفكار
تحلیل/المتعلمونإلیھتوصلماحولتوضیحاتطلب:االستثمار

ومناقشتھاالمتعلمینإجابات
اسلكھالتيالخطواتبأھمتذكیر.باإلشكالیةتذكیر:االستنتاج

.ھاإلیالمتوصلالنتائجخالصة/الحلولعنبحثھمفيالمتعلمون
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